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םימכחלאהאנוזהעיד.םדאהתדילתעשבהמשנהלוחכשנשםידבר

רהוזו׳להדנ)םריפסבעודיכדומלתכהדגאהימכחםגםכותבוםיבר

הפוצאוהוומעיעמברוכעהשארלעקלודהרנהמ(תומירחא׳פ
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יכונעדיו.הקיתשהמכחלגיס:םרמאבהצינהוהזו(םיהלאהחור

םהמו,לודגרתויהבויהההקיתש.דתיהםינויהןיכםירתסמהתוזחמב

סרוגתפידימלתולכאאלכ״עש,סרוגתפתסנכבהקיתשהפומינאב

לוקםיאיצומםניאוםימלאםיגדהיכהקיתשהלמסםהלויהשםיגד

,IIהאר) תוטישבתורכזנהזכזמרב.(0מ611261־8}ז1ת1)0111{398

םילבוקמהורמאיו,הממדהקיחשתומשכתוריפסםיט־פואהוםיקיטסמגה

םינוטלפאהתוטישכןכו,הקיתשהםוקמבתויולתתונוילעהתוריפסהיכ

:הריצירפסכהצרנהוהזו.ןוילעהםלועבהקיתשהתאונתנםישדחה

—!רבדלמךיפםולבהמילבתוריפסרשע

ישאםירפוס(^1נ8,1{118)קבאהנוכמה״סרוגתפחול״עדונ(״

רץ1\1^0-םשבחעדומהסדנהבותאצמהו,םירפסמהתלפכהלאיצמה

.הזהםויהדע9,1801161ז-33.12
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קיתעמ?08161)הריצירפסבםגהצרנהוהזו.םלועהארבנןינטהורפסמה
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ארבםהבש...תוריפסרשע״ורמאבו(הנוטורפוסןושלמ(7,18י6זת)

1)0£11016118ג181.1רמאץינביילףוסוליפהדועו,״םלועהתאה״כקה

םלועהארבנשםשכו.םלועהארבנדפוסלאהשכל״רש1£11ת1111(1118

ש״מכדרפנהונווזהואילוכנהוילובניתלבהדוהיבונייה)םירפסמהחכב

XII,ורפסבוטסירא :תואיצמכםהררפנהוגוזהג16111£1ס1י}׳צ11<,1

ץקןיאדעםיושםיקלהלקלחתמגוזהיכ,תילכתלעבהוףוכןיאה

תוקלחתההונממלולשיגוזהלאודחאתהבדרפנהו,תילכתיתלבאוהו

.םירפסמהחכלעםלועהדמועךכ,(תילכתלעבאוהו,ותואליכגיואוהה

לכתודסומםהםהירקיעוםירפסמהתודוסייכואצמסרוגתפידימלת

הנוכתןיאוהמכחןיאיכ,םיינחורהומכםיימשגה,ץראבוםימשבםוקיה

לכו,םיאצמנהלכחושיאיהרפסמה.םירפסמלעהיונבהיהתאלש

תואיצמהיכוטםירארמאןכו,תוריפסהתותואאלאםניאםוקיהישיא

ןובשחההשעמבעבטהתולועפו,םתינכתסתוהוםירפסמהיוקהאיה

ינפמלבתהדוסייפסמהיכסואלוליפרמאו,הידילילכבםירפסמרייצל

שויהטעובסוניריוועסרמאו.הסוכיךשוחבולבננורכנרבדןיאודעלבש

ולערשאםהיתורבחמוםירפסמהיכרעלעהנבנתישארבהשעמלכש

תותואלעע״פברפסבתכסונאבאר.הריציהםדוקארובהתבשחמב

ראבתנשהמבומצעלקיפסהאלרעלפעקןכותה.עבטהתודלותבםירפסמה

תכירחאךשמנכ״גלבא,הסדנההתמכחייעםיכתוחםיתפומבולצא

תולוגסי״עתושגרתמהתוקפסראבלולדתשהבםינוטלפאהוםיירוגתפה

הרומהתעבגורואכתמדקהבאיפוסוליפהתורוקבןומימהמלש)םירפסמה

רפסאיהלבתה:רמולליגרהיהיאעלילאג.(ם״במרהלנ״ומהלע

:תולמכהריצירפסכהצרנהוהזו.םירפסמהםהויתויתואוםיהלאה

ם״במרהללכשומוליכשמלכשומכשלושמהודוסב,רופסורפוסרפס

הריפסיכ,עודיוערויתעד:אשתיפבע״בארהלצאו,ןושארלח״ם

(הבשחמוןובשח:בשחשרשההרומתירבעןושלב)דהארבדהבשחמו

ינבישה?י״חענראשלעםדאלןורתיהמ:ןוטלפאלולאשרשאכו
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.תונמלאנםנ:םרונתפ

—העברא,השלש,םינש,דחא;הנוקה

ןינמה.ירבדךרקיההארההתע!םוד:םרוגתפ

םא(״הרשעתמאבאוההעברארפסמלהמדתרשא

םירפסמהישועבלחהרשאענייהררושמהםג.רפוסוכשוחםדאה

ורפסבהדוה,8^1111)01111(1711811118168ורישבע״פבםייסומכםינויערל

םרןויעריכ(טנאקלעישילשרפסבש״ע)זנכשאבאיפוסוליפהלע

םימודםהשםירפסמי״עםיישיהידוסיןייצלםרוגתפבללעהלעאשנו

םהש,םירפסמי״עםינויערהתאבטיהןייצללכוניכ,םמצעבםינויערל

ףוסוליפרמאןכו,תודוסהילעכםולחכןויערהםצעאלוןויערלשובלקר

תודוסבימצעשממןיאיכ28111ךרעולשןוקיסקעלבגורקוניתורוד

ורפסבק״נרהומךיראהע״בארהלוזההטישכ.םשובלבםאיכםירפסמה

ןויערועילביככ*גםשריעהו,הראבלוהרקחלןכסמהתמכחרעשז״הנומ

יכרעוםירפסמהתונוכתי״עךאו,םתומצעבתולכשומהירויצכהלכשהו

.המינפת־איצמהתודוסלאאובללכונאל,דבלבןובשהה

טושפהןובשחהתכאלמבאוהשםשכ,הרשערפסמה(01

ודוסבךכ,(0608(16)תוירישעהרחאךלוהלכהשאקיטעמטיראב

םיככרומםהשםירפסמהלכלסיסבוןכאוהתוריפסהימכהלינהורה

רפסמו,ובושיוילאוואציונמזכ,הדלותהתוחוכבילויהרמוחה,וברקב

ומכו,תואיצמהלכשרשוהרשעהרוקמז״יפלםהלהיההעבראה

העשתכיכ,דחאכםללוכוםידחאהלכץבקמהרשעהרפסמ,הלגנב

אלשהלוגעההרוצהו,ותלתתבופוםתציענאיהירישעהו,לוגעהםלשי

ךירעמ)״תילכתלעכיתלברבדלכלזמראוהףוסושארהלעדונ

תטישחאמהאציש)—הלבקהתמכהאיהרתסנבןכ(תוכרעמה

שריפו,הריצירפסכתוריפסרשע=(*םיברםימכחתעדלסרוגז־פ

ירמסמרוסיירפסבהזיתררבשומנ)םייסיאהתכתאמהאציהלב,רה(*

אצי61111£0ז0*£1118{)18(״552תעדלו(הלבקההמכחדוסום״וכעה

׳אןויפאדגנץפיסויברכזומ)סניגוידןומדקהרפוסהו.םשרדמתיבמסרוגתפ

׳נרפסמ(אירדנקנלאמלובוונקראירוהיהיקשבקוינן״אוקגעמעלק׳דפקבון״;
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,עבראותחא,שלשותחא,םיתשותחא,תחא:הנומהתאךכ

.(י1העבראהרפסמךותמהרשערפסמלהלועהםמוכסב

.םהיתודיסבילםיש!דקהרשעהוהעבראההלאהםירפסמהינש

לכיכרשערפסמהםעט׳התרזעורפסנלאירזע׳רןומדקהלבוקמה

רפסמךרדבהיבהזםכחשכוקמועונהורוךרואםירטוק׳גבהאבהדוקנ

ק״מרה.רשעםהםלכי.םהםוקמהםעוהעשתםישועהשלשהעבורמ

לעזמורהריצירפסבתועבצארשערפסמיכריעמםינומדסדרפורפסב

ויהםאבצוםימשהתאירביכ,ךיתועבצאהשעמךימשהאראיכבותכה

רוסו:ל״זה״כ׳יסד״מירזוככו,(*תוריפסהןהשתועבצאהי״ע

םהלו...המילכתוריפסרשערמאשומכהרשעבםאיכוניארפסמה

י״רלזוגאתנג׳סבע״עו.הרשעלעןובשחהדמעהמלםותחדוס

יסומכחזורחהםנזמורז״עו,הרשעתואיצמהיקלחדוסבב״חאיליטקיג

—...״םילולכרשעכםיעדמהוםילכשנחוםיארנהלכ״דוחיהרישב

היהש,ונמעבהלבקהילעבון״חימכחדעעיגההזהדוסה(״

םירפסמהדעהעבראמיכ,הרשעהרוקמהעבראהרפסמםהל

הרשעךסלהלאהםירפסמהתעברארובהלע.הרשעההוהתנוינפלש

תרוצלהמודלכשהתרוצ״:רמאלת״וקמורפסבלוריכנןבאש״רזמור

לאהמודתינויחהשפנהתרוצו,םינשלהמודשפנהתרוצו,דחאה

׳ל׳הםשורמאבןכו.״העבראהלאהמודעבטהתרוצו,השלשה

,םינשהתלעמבתרדוסמתוהמהו,דחאהתלעמכתרדוסמתואיצמה״

תלעמבתרדוסמתומכהו,השלשהתלעמבתרדוסמתוכיאהו

רשה״:רמאלםילעפברורפסבףיטלןבאי״רהרמ־אןכו.״העבראה

,הטושפההדוקנהתרוצותודהאהתרוצלבוסהאוהלודגה

םהמלבקוםיריהיהלאםשננדותההדוהיןראןרדלבבלםירצממועסמבסרוגתפ

,II)ויתודותהצקמםהלרסמוא 8. ו־פסבעת10לא61־!=ו(^!109.311126

II. ...031)1)3.13.1ת61?}י13£01־1(:0ז11מ1ר:זמ08,1.8184).937

ורפסב^ז11(11;םג,ג״חילפאיגולועכראב156111£6זןייע)עודי(*

״עהיהםי:ומדקהםימעהלצאםירפסמהןונחתישאר׳כ(תונושלהרוקמלע

דיהףכתנומתבםתםיימורהלרפקמהתויתואםגו,םידיהיתשבתועבצאהרשע

.תועבצאהםע
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,(12ונתרבחתירבבםיעבשנונחנאהעבראהרפסמב

ינשתבילש.ונלשרוקתעובש(י3הרשעהרפסמםנו

שלשבליכמה(״שלושמתנומתבהלאהםירפסמה

תלחתהםהש,םינשהתרוצווקהתרוצםילבוסםידרפנהםילכשהו

,השלשהתלעמבאוהןוילעהעיקרהו,םילולעותולעםתויהדצמץנמה

,םיקחרהשלשלעבותויהאוהףוגהרדגשיפל,ףיגהתרוצוותרוצלבוסו

ןוכשהךלירה,תורוצ׳דלבקשיפלעבראהתלעמבילויההו

.״עורגלןיאונממוףיסוהלןיאוילע,תיללכהםלועהתרוצובשהרשעה

רשעתאהרואירעשבאיליטקיגי״דלבוקמהללכהזהדוסהםצעכ

.יה׳פ׳ארעשלטעפש׳סכאוהןכו,עברא;בםשבתוריפסה

רעשםינומדסדרפ)םיסומכםירפסמםינימהעבשםינומםילבוקמה

רואבכהזהדוסהאוהש״ימדקהרפסמ,,אוהםהמדחאו(ה״סףוריצה

׳דדערפסמהיכהרשעימדקה.רפסמב׳דםגו,:ל״הזב׳וףדה״לשה

.״תירישעהריפסאוהיכהרשעהלוע.ד.ג.ב.אונייהד

,סרוגתפידימלתלצאדככנרתויהרפסמההיההעבראה(1נ

תופוקת׳ד)ןמזבו(תוהור׳ד)םוקמבתיתלאהתולגתהתואםהלהיהו

״עבורמהםשה״הנוכמהשודקהרפסמהםלצאארקנו,(הנשבוםויב

סרוגתפידימלתו,םוקיהלכשרשםהלהיהו,((ג1111161ד110-1יי<ל11-;1111גז8)

םיזורחהינשםההלאו,םרוגתפתעובשהנוכמההעבראהרפסמבועבשנ

:תאזההעובשב

^111־6£00ן)61׳113£11101111ן)111-!!111)11מ61116(!13.1611־11111ת,

^.6161ית!11011160116);11111י116!11ו11111<נן1ג6ן):1]:611(;601.

.החלצההרפסמםיירוגתפהוארק4עבורממאצויהז״טרפסמהלאו

דבכנהוםהלשודקההרשערפסמבםגועבשנםיירוגחפה(״

.ל״נכםירחאדוסילעבלםג

,ןוטלפאוםרוגתפתוטישבםלועהתריצילמסהיהשלושמה(״

דיסהתאאצמךראטולפו,םינומדקםימעהברהלצאםיגושםיזמרבו

(ג161116ז11111611£10118£6808(־1116(411.1.םירצמהירתסמבםגהזה

:ל״הזבל״נהםילעפברורפסבףוטלןבאי״ררמאו¥6114.173.8)

ורדגשיפלשלושמףוגלכתויהדצמובלכדיולכבודישלושמה,

ןבהו,םלועהףוסדעםלענהשארחןמשלתשמשולשה,..םיוקהשלש
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האלמאיה(י6הרשעוללכבוהעברארפםמהויתועלצ

.ןומרהחופתינוערגכונלצאתודוס

אלימימ!העבראהרפסמיה,הנמא:הנוקה

.הלאכםיסומכתודוסותורתסנתומולעתיתעמש

ןינמהורפסמהתודוסיםההלא:םרוגתפ

עבראיטפשמךתואהרואןכירחא—(י6ית־יכזהש

.םהיתונומתוםהיתועונתםהיתוקוחלעע״רמאתודוסיה

ריואלושאלםנה?י:זאעמשתתאזהמ:הנוקה

?תינבתוהנומת

שילב,(ףסוילהואלעבתחסונב)חומשיפנע״בארהרמאןבו.״הז

םרוגתפלמסעדונו.״קמועובחורוךרואולשייכשלושמףיגאוה

הנוכמה(81£ח11111קג׳11)<יו50ז10ז1ת1)םיבלושמםישלושמינשבוירימלחו

ששלעב״יפלשבי,ורפסבא״דיחברההעדלהיהש)״דודןגמ״ונלצא

תרקבורפסביולהלאקזחי׳רתעדל)ל״רש(תווצקשלשלעבםגותווצק

וסחיתועטבו,םרוגתפלשיונכהסופוז־וליהפ=המכחהדוד״(דומלחה

.לארשיךלמדודלאותוא

שלושמתנומתבםינושארהםירפסמהתעבראתאףריצסרוגתפ(ינ

עלצלכבול״גהואולימבהעברארפסמכתודוקגרשעםהשס:הזב

.תינויןושלבעבורמל״רשז6*1י<18ארקנותודוקנעברא

ונרכזהש׳1י611-<11(1;ג׳8הנומתהםגגודקףוסוליפהתעדלו0״0״

רפסמהלעהנווכהםאיכ,דבלבהעבראהרפסמדובכלהנניאליעל

.ל״נכםינושארהםירפםטהתעברארובחמבכרומההרשע

תומלשהדוסיאוהדחאה:אוהןכסרוגתפלהגרדמהרדס(.י*

ובשישחומחםלועהלעזמרבםינשהלצאנרחאהןמ,הריציהו

לכשרשאוהשהשלשהרפסמאבשדע,(*ערלכודוריפהוקוליהה

שרשודוסי,העבראהאבהשלשהרהא.ןידהתאקיתמהובוט

00

000

00

ימכחו,ןורסחלכרוקמ־גוזהןכ,םומלכלכרוסידחאהטםשכ(*

דומלההימכחהעדםגוזו,הלודגהככסליגוזהרפסמוקיזחהםינומדקהתומוא

,םיהלאקמשמאוהמליגריוורמאורסגסלעו,ערןמיסאוהיגוזהיכ(׳״קםיחקש)
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העונתןיאוםהלהעונת;ה,אוהןכ:סרונתפ

.(17םישלושמתכרעמבתודוםיהתנומת.הנומתירדענםירבדל

!ךיתפשהנעבתםלועיזר:הנוקה

תוהלאהםצעםניכליכשהלןיבתתאזב:םרונתפ

..(1יםירפסמהתסכמאלאוניא

!אלפואלפה:הנוקה

ילגלגיב,עומשלךיגזאהנהקפתםנ:םרונתפ

תולוקתכרעמבםיענרמזםיעימשמםתפוקתבםימשה

.(י9אקיםומה

ללוכל״נכהרשעאוהשםמוכסרפסמ,תילכשותירמוחהאירבלכ

לגעמדוסדועופיסוהםינורחאהו.האירבהלכםעתוריפסהלכליכמו

לכבוחוכז״כבובשחנאלכוןיאכוחומכותומצעברשא,תוירישעה(^11116)

זמור,(םיחטשהלכדוסיאיהתקלחתמהניאשהדוקנהומכ)םירפסמה

תריפסאיהש,הלילשהךרדכךאונלכשלתגשומההנושארההבסהלע

^1נ801111=טלהומהןיאה:לעגעהף־סוליפהלצאו,םילבוקמהלץא

.םישדחהיפכ(11111)6^11881)עודייתלבהו,1^<?£(111¥6

/\הזכהלעמלוצקועבדחאה,םיכלשומהםישלושמהינש(יי

םהש,םימושא:תודוסיהינשלעםיזמור\7הזכהטמלוצקועבינשהו

,הלעמלשארתולקכקקותשמהשביוםח:םהיתונוכתבהזלהזםידגנתמ

ודוהץראבהזהןויצהרוקמ.הטמלושארדבוכבליפשמהחלורקתמועל

.שאבלשומההבישוםימהלעלשומהאנשיוולשםייהלאהתותואל

ולןיאודמועומצעבאוהשדחאהאוהדבכנהםשההזו,(״

לכהשארדהאהאוהשןובשחהתאפמלכז־סתםאו,וינפלרחאלךרוצ

ןובשחהםרטאוהשרחאה״(אשת׳פנע״בארה)״םירחאהמןובשחלכו

״...ןובשחהלכאוהתרחאה,דאפמוןובשחהלכתבסתחא,ראפמאוה

הצרנהו,םילבוקמהלצא״תודחאחתאילפ,והזו(לאינדרפסבל״נה)

.*רפוסהתאהמדחאהינפלו,הריצירפסב

סרוגתפ—״רקביבכוכדחיןרב,בותכהתצילמןיעכ(1״

לא,דשאתיבלושמתוריפסרשערדסבלבתהתאםהלומדוידימלתו

יכעודי)םינכותהלםילגלגהתרשעןהו,אקיסומהתכרעמבהתוחא
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!ינזאהנעמשתםימשימשתוניגנ!חאה:הנוקה

הארנהךתושיםצעיכ,תעדלןנובתתדועו:סרוגתפ

.תואיצמבינשוהארטב׳א,םינשבלופכחטאבאוה,דחאםשגכ

עמשהכיבסהלגעמבץראהבובסהרוהרשאןושארההיהסרוגתפ

ינשלח״כבם״כמרה(ע״פבתומלועםהםיבכוכהיכוידימלתלהרזהו

(םילגלגהל)םהלשישןימאתהלכסורוגאטיפתעיסו״:רמואהרומהורפסמ

ומכאוהו,״אקיםומהינוגנךרעכםלדוגםעםיכרענםיברעתולוק

לוקידשלוקכםיברםימלוקכםיבורכהיפנכתולוקבאצמע״בארה

תאלאקזהיתבכרמתשעמבעיקרללעמלוקוהנחמלוקכהלומה

תולוקםילגלגלויהשאיבנהןויכש,סרונתפלשוזהאקיסומהןוימד

ףוסאקיהטעורפסב)רמואוהזבלתהמהזוניפש.םימשהילגלגםה

םיעימשמםהשורמאי,םינזאהתאםיררועמםירבדהםא״(ןושארקלח

דע,כ״כםדאהינבתאהלבלבוזההניגנהו,הניגנואדהןאשערלוק

,ןימאהלותפנרשאםיפוסוליפויהו,הבגנעתיםיהלאהםגםתעדלש

דמואותמועלבסומולאכו.״הניגנךרעבןהתוימימשהתועונתהיכ

יכתואלהזו״(ג״צםילהת)״םיברםימתולוקמ״לעארזעןבאא״רה

אלתולוקההלאוםיברםימלוקכלאקזחיבבותכןכותולוקםילגלגל

ןוימדהאצמנו,״םיארונה׳הישעמםידועהוטיביאלרשאכםישרההועמשי

תושפנילעכםהםיבכוכהיכואםתנומאב,םירחאםימעלצאסגהזה

הגונבכוכההיהדוחיב.םיהלאלתורימזםינגנמהםיכאלמןימהמהו

יבכוכדחיןרבבותכבל״נכםימשכןגנביטימרקבהבכוכאוהו(םונעפ)

םשבםחלשםיכאלמהרחאםינומדקחםיסרפחםהלומדהככ.רקוב

.םיבכוכהתוכרעמתאתוניגנבתגהנמההיפיפיההגונאיהשדיהנא

המלעראותבהגונאיה(6ז8011)דהזרקובהבכוכםיאיברעהלצאןכו

תנשל^6112611ע״מב.םתולסמבםיבכוכהתונחמתולוחמבתפפות

יכםימדמםחיבץראבםעהישנאיכלקנארפדרושמחריעמ1862

טיבירשאשיאחחיהו,ןגנלודיברונכהוחריכבשויישיןבדודךלמה

אלו,םירונסכהכויומוקממרונכהירתימדחארתיתעבחריהינפב

לעאתכמסאאיהתמאבו?הזלאדודןינע.דמםשל״ומהוניבה

בכוכאוהש(ז״נםילהת)״רחשהרנעארונכולבנההריע״בותכה

:יפיטאהיברעהררושמהתצילמב,ל״נהרקובהבכוכונייהרהשה
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ינניאו,יכנארחאוגאה?רמאתהזהמ:הנוקה

?הפךמערבדמהשיאה

תייהםינפלןכא;ךפגבהתאהתע:םרוגתפ

לגלגתתםיאבהםימיבו,תארקנרחאםשבורחאףוגבתייחו

ןפואבו,ףוגלףוגמתוחרופםישפנהיכ,רחאףוגבםעפהדוע

.(20ןימיהץקדערחאוגלוגמוללוגתיוולגלגתילגלגו

יכאלמתאללכבומדשץעכו,שמשהינרקבהגונרונכירתימןנוכמה

.דחאןוימדרוקממעבונלבחו,ןגנוביטמבוללופאוסויליהסוכיפשמשה

םרוגתפאיבה,ודוהץראבהרוקמרשא,לוגלגהתנומא(־״

ךרדהעיגהו,םיברםימעלהטשפתנםהמו,םינויהלאםירצמץראמ

לערומגךורעןהלשםהלשיש,ונתמואילבוקמדעםיקיטםונגהתורונצ

םידומלתבםנמא,י״ראהוברי״פעלטיוםייה׳רלםילוגלגהרפסאוה,הי

והילאהזסהנפומבזמרץמשבךאהכוהכלוגלגהרכזנםישרדמבו

תכלכללוגלגהתנומאסויוואלפםופיסויסחימקדצבאלו,המודכו

תמכחלםידגנתמהונמעבםימכחהלכטעמכשוניארכ״ע,םישורפה

,ללכוהוריכזהאלוונממושירחהםהמ,לוגלגבםגונימאהאלהלבקה

ומחלםהמו,תובבלהתבוחלעבוירזוכהלעביולהי״רהם״במרהומכ

,יששרמאמתועדותונומאורפסבג״סרהומכ,ןויגההןייזילכבודגנכ

רמאמ׳התואורפסבשקרקח״ר,ז״פא״ההמרהנומאורפסבד״בארה

תנפצורפסבטורפשט״שר,ט״כפ׳דרמאמםירקיעהלעבו,יזשורד׳ד

ימכחכרקכויהו,םירחאו״דודןכ״דחוימרפסבאנירומא״ירו,חנעפ

תנומאלעקרגישהג״סריכרמואוךיתמםגםינורהאהונמע

דימתתוהרופתושפנהיכ,סרוגתיפוהנימאהשהמיפכלוגלגה

שפנהלוגלגלכא,םדגנלאבהלכםערבחתהלתונכומוריואב

ונמעבםתואםגונימאההתמהוזמףרצהלורהטהלףוגהזיאבםעפהדוע

ךלמהקמערפסהלעותמכסהבט״יותלעבברהו,םילבוקמהמםניאש

םאונינפלשתורודהימכחןיכאיההנשיתקולחמ״:רמואוז״עלפלפמ

הבושתבשףאשםילוגלגהן־נעיתלוז,אלואהלבקהתודוסונברקבשורדל

םכחהשיתוארךא,סהבםיכרבשורדלרסואביבהןבל״זןואגהל

םיפוסוליפהמהברהשרמואאצתיכ׳פכלאנברבאקחציה״וממלשה
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חצנלתחשלתומאאלךתעדיפלןבסא:הנוקה

—הנומתלהנומתמםתוחרמוחכךפהתאםאיכ,םיחצנ

?לכאתהזהמילאנהדיגה,ףרה,התעברםנמא

וידעלבו,יפלאאביאליחהןמרבדךא:סרוגתפ

.(21םילופדבלמלכהלכוא

ךשפנלעגתםאה?םילופלכאתאלעודמ:הנוקה

?םהב

.םהםישודקלכא?יתיחוהמזתאל:סרוגתפ

םינוערזהןמאוהשינפמ,םילולה(22שדוקירפאוהלופה

לופהטושפיםאםגו;אוהשדוקערזלכו,ערזםיאלמה

רבאתומדןיעכובהארתמובאבונדועבותפילקרועתא

.אוהםגשודקהרועמהתירבתוא(23אבקונבהדילה

לוגלגהץנעואיצמהתויעבטבםהיתוריקחי״פעןויימכחלשםינומדקה

—.״םתואתולגליוארוהלבקהתודוסראצ׳ללכבוניאשל״יהזל

ךירעמהתםריגיפל״;ופא״הנוכמדומלתכו,130111160(״

ויהשלעבהל״רש,ןופאכוהיוגשארלעבה:א״הט״פתכשימלשוריב

םינופאלשריגרגכןטקהיהוםדאתורכזןיעכהיהםההםימיבםידבוע

.8011116ןירוקש

תוהלאלשדוקם״וכעהירתסמבהיהםילופ!ירוקשתינטקהןימ(2־

לכיהלןאובבימורבתורקעםישנותואולכאכ״עש,ר״ופהוהדלותה

לופההיהכ״עו,ןטבירפלעללפתהל.דיברוהירפהתיהלאאניצולאנוי

ירבחלאוםירצמבםינהכהלאוודוהבםינמהרבהלאהליכאכרוסא

:דמאלסועפרואתודוסילעביפכרוגשהזורחסנעמעלק)םועפרוא

םרוגתפידימלתלאו(״ויבאשארהיהומכםדאלהבעותלופתליכא״

.1ינ8181161ירתסמבםישדקומהלאו

ירתסמבהדלותההכלשודקזוגאהםגהיההזכםעטםצעמ(״

תפילקרעשו״חרלםייחץע׳סבז״עןייע)םילבוקמהתודוסבום״וכעה

הנומאהודוחיהודוסהרעשרפסבומעטב(םשםירחאתומוקמבוהגונ

יתדריזוגאתנגלאכ״העשרודשדובכהרעשבאזימרגמרזעילא׳רל



—־1?—

רואלםהלונימתולילרפסמבםילשובמםילופוחיניםאו

יכםעטהדיבכהןורחאהו.םדלוכפהיזאחריההגונ

.(24םילופי״עריעהינקזורחביםינויהירעבהדעהיאורק

טושפהבהםלוא—ךירבדוצרמנהמ:הנוקה

םירכמנהםידבעהךרדכםורעךנחבאןעמל,ךידגבאנ

אצמנה(26!זפומבהזוכריןה!םימשיא—רעשב

ורהמ,ותונקליננה!והנהםדאאלולאךא?והומכשיא

?וריהמהמודינה

.םירככהרשע:רוקרעמ

.ותנקמףםכאה,אוהילש:הנוקה

.והנההנוקהץראוזיאמרפסבןורכזבותכ:רטיפוי

אילטיאבשןויץראמאוההארנהיפכ:רוקרעמ

אצוירחאםוקממהלעמלו...זוגאהיבןיבתןיבהבכרמהקמוע,רז׳מ־גב

הרוקמ)הכרבהחסונזמרוהזו״,.קנויםשמותורכז)ימכויתועוצמ

:הלותכתליעכרחאםילוחבתכרבתארקנה(תולודגתוכלהלעבמ

דגנתהן״חיעדויתודוסאנושם״כמרהו—״ןדעןגכזוגאגצרשא,

.הרמואלןיאשבתוכותאזההכרבל

ןבומסרוגחפידימלתלהזהרוסיאהןיאשםירמואשיהככ(״

רשאקיטילופןירוקשםיינידמםינינעמתושירפזמרבםאיב,וטושפכ

־סיראדיעהרבכו,יפלקבםילופי״עםנוצרםיעידומםהבםיקסעתמה

.דאמםתואבהאוםיליפהתאומצעכסרוגחפלכאתמאכיכסונםקוט

הארהרשא,בהזלשקושסרוגתפלהיהןומההגיסוחישיפל(י5

ותיוהכרבדכונימאהו,סיראבאםיטיצסהםעמףשכמהלאותוא

תאזההדגאהתאשדחמהךראטולפומכ,םינומדקםימכחהברה

רהבורבעברשאוהטהלבהשעסרוגתפיכטילהמו1^111113,ורפםב

היהשדחאהוקושתאםהלהארההמשףסאנהברהםעהךותבפמילוא

.רוהטבהז

2,הינומדקתצלה
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(26םינוקתואמשלשיכאוהודבלאלןכא;הנואחתה

.ומעופתתשה

רעשבהדימעה(״!תותימצלוהוחקי:רעטיפוי

.רחאףוסוליפ

(28ם10^6מ68-סננוף

חלאנהובעתנהזלהשיאהתאחקאה:רוקדעמ

?ןויץובתחשבלובטכ

.הנוקולאצמיילוא;והחק:רעטיפוי

תיבחאשונשיאהנהברק:(ארוק):רוקרעמ

ברליחשיאתונקלץפחימ!תומורעהויפתכבנלע

?ןירוחןבםילעפ

?ןירוחןבארקתהזהמ:הנוקה

.אוהןירוחןב,ןכ:רוקרעמ

המו?דבעתרכממןירוחןברוכמתךיא:הנוקה

?ורכמושיאשפנבנונטפשמבהזהשיאהךאיביםאהשעת

עובלמו,איסרהפבוחקלועטשדשאסרוגתפידימלתרפםמהיההז(28

ניעקהלהלילכוילאואברשא,יאשחבםידימלתחואמששדועולויה

ולאשרשאכו,סימשארומכםברארומםהלהיהו,השיחלבוירומלחא

?תאזררבי׳מ:רמאלרבדהזיאוטילחהבםרוגתםידימלתדחאתא

.רבדהחארמאומצעבאוה:רמאוהנע

יפבתחאהרוםמיפליכ,םדאלכתומכתמאלסרוגתפ(״

ויעבאילטיאץראכותויהכיחסרוגתפתאםעהןומהופרשךראטילפ

יבצכותויהבבערבע״אסריגתפתימה(*םירחאירבדלו,אטנאפאטעמ

.(ג11186ת)המכחהתונבלכיהבאוההריעבזגורעבשחדומ

ישנאלאדגנתהלרשא,םייכלכהואםיקיניקהתכריהב(״

לאהטהוטנ,הרתיהזרפהבםיקונפתוםיגונעתירחאםיפדורהםהיתורוד

וצא״ק011£11ן?<161;׳תפיצהתאמ?}׳£1£0111ז6רפסבהאר(*
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להומכרבג;וילעשיאבללופילא:רוקרעט

והנהתולבסהרוכבםגיכ,הככלעםסחקעציאל

.ונוימדביששח

ףרוטמםדאןוכסיהמוליעויהמלבא:הנוקה

םיצעבטוחךא?ושארבועגנוובותאלחרשא״והומכ

.היהיםימבאושוא

חתפהרעושךלהיהיהיה,אנלא:רוקרעמ

,וינודאלאןמאנבלככךינפלןמאנוהאצמתו,ףסהרמושו

.(״״אוהםנ״בלכ.ארקנןכיכ

?ודיחלשמהמו?אוההזמיא:הנוקה

.ןוכנלאלכהעדתוויפתאלאש:רוקרעמ

םינפלעבלאתשנמאריאויתלחז:הנוקה

בלככונושלילץורחייכ,ילעלוביןפ,והומכםימעזנ

םיריךיאהארוהטיבה.תופחדמלינחדיואינכשי,חבונ

.המחוסעכתורזמויניעו,ודיבםילבוחלקמ

יתיבבלכיכתחתלאואריתלא:רוקרעמ

םייודזויכו*ךיאהזבתוארהל,לכרסוהבותונכםמבתויחלרהאההדקה

ויחיכ.*םייבלכ,םשבםהלוארקכ״ע,טעומבקפתסמהםדאלםיטעומ

םימכוחמהםיצרמנהוירבדבעדונףוסוליפהיהסנגויד.קושבםיבלככ

תוארלואבצליהםעוילאךלהןודקומךלמלודנהרדנסכלא.םידדוחמהו

ירחא.ריעהבוחרכוכותכרגרשאותיבחחאטיטבחיטמוהאצמיווינפ

:ךלמהולרמא,ויתולאשלכלעםיחוכנםירבדךלמהלאבישהרשא

תאוצ,ףיסוליפהוהנע,ךיניעבןחיתאצמםא.ךלןתאחמינממלאש

תיבחהתאשבימהשמשהדעכלצכינפלויהיאלוילוממוטיוךישנא

ילול,:עדונהומנחפתאוטסיראלשודימלתלודנהךלמהדברזא.ילש

—!״סנגוידתויהליתצפחהתעיכ,רדנסכלאיתייה

סוניק;מ״םיקיניק״ולשתכהישנאלל״נהיונכלעזמור(״

.תונויןושלככלכאוהש
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וינישקרוחוונושלץרוחםגשא,ךשונונניאוהומכ

.םיבלכהטפשמכ

ילאנהריגהיחאהתע:(םנגוידלא)הנוקה

?ךבשומםוקמהפיאוהתאןיאמ

.לכבלכמ:סנגויד

?ךילמןומזריהמלא:הנוקה

.יכנאלבתהחרזא:סנגויד

שיאהזאוהימו?ךממאצתימתמשנ:הנוקה

?ךתפומ

.סולוקרעהאוהריבגהןושמש:פננויד

יהמלאהמודךדיברשאלקמה,הנמא:הנוקה

?והומכירארועףוטעתאלעודמןכא;ולבק

התארשאליעמהאוהירועהסכמ:סנגויד

תומיענבסלוקרעהלומכילהמחלמ.ירשבלעהאור

םירהאתדוקפבוהומכאלךא,ז״הועהתואתבוםייחה

.תאזההלחממםלועהתארהטלתישפחהיתריחבבםאיכ

ךחוכהמבילרומאהתע.היוצרהבשחמהנוקה

?ךתנמואהמולודג

ינבהרופ,יכנאישונאהןימהלאוג:סנגויד

ללכבו,ינאחורילוחאפור,תועורגתודמתחשמםדאה

.שפוחהותמאהאיבניננה

,םייקמהאנושרודהאנ,איבנהינודא,הכה:הנוקה

?דבעלילךתואהנקאםאינפלאתהמתאוינרותהזהמ

גונעוךרשגרלכךממרוסאתישארב:םנגויד

שביםחללוכאל,תונכסמבתויחלךדמלאוךנחא.קנופמו

לעךכרדוז.האלוטמוהלברעשתרדאשובללו,םידוקנ.

ץראהלעויהתשתהרושמבםימולכאתחלמבתפ:ץראה
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םיתולוצמבוהכילשתוךברקמרעבתךפסכלכ.בכשת

,דילותאלתונבוםינבוהשאםעםייחהארתלא.הישנ

רשא;ינעהלכיכ,קבדתאלךתדלומץרארפעשוגבםג

לבהשמשהתחתובתונעלםדאהינבלםיהלאהונתנ

ךלךלךינתמבךנואוךילגרבךחכםא.אוהםילבה

ירירעתבשיו,ךלתרשאבתכלהו,ךצראמוךיבאתיבמ

עלסןשלעדופקכוא,דדובלדגמלעתוברחסוככ

אשתךמכשלעו,רימזוואתכתיבחבלחזתוא,דוטלג

יפטקוםימתרישרשוםיגאתתועיצקהאלמהתתלמ

םינפתובותכףלקירפסתולגמוהדשתועיקפוחולמ

שישרתיכלמלכו,ץראברשואמהיהתזאיכ,(30רוחאו

םאו,בסנשהרועכהיהיךרעברוע.ךלוושיאלריפואו

שגרתאלושוחתאל,םיברקעבךורסיוםיטושבםידזךוכי

.םינבאךחוכושוחנהיהיךרשביכ,בואכמעדתאלו

תוימוהךיתפשהנעבתהזהמ!לכסיוה:הנוקה

לעבצןגמה!ירשבביאכיאלםיברקערסומ?תויתפ

י?ירועלעברקעןוירשםאוירשב

רובגכהלחמלכלכלכלךבןודיךחור:סנגויד

ךפרעםגיכדבלבךרשברועאל,ורציתאשבוכ

ךלמכ,לכיגפמתחיאלרמגכהשוחגךחצמולזרב

יכ,ךיגיעבםיושויהיםינפאושנכהלקנכרבעכ

(¥01111מ1ווג)םהירפסתולגמבותכלםינומדקהויהםיליגד(׳״

םעשיוםצפחלכרשאםיקיניקהתכןכא,דבלבןהלשימיננהרבעב

ןרבעכםגםהיתולגמבותכלוניכסהטעומהןמטעומבקפתסהלהיה

בותכהןיבנתאזבו—םירחאםיינעחי׳תםגושערשאכ,ינוציחה

גהנמכ*.,.רוחאוםינפהבותכאיהו..רפסתלגמ.״״(׳בלאקזחי)

,םי־נע<3יאי;;



—22—

ךא,ורמאיוונעבתיךילאוחיגשיךילאםלועיאבלכזא

.הזהםדאהםדאההרובגוחכאלמםילעפברליחשיא

לכבסלקתהלעלבירבדדימצתךנושל,תאזאלתאז

שיאכרציךרעצו,םיטמקלהשעתךינפרוע,בשורבוע

.עדתאלםלכהםג.וברקבויפערשבורבשופתםהדנ

םימודויהיךישעמילכו,המלכותשבשגרלכךממרסה

םיברשםוקמבדימתתכללךילגררומש.המהבהשעמל

יכו,םדאםולשבלאשתלאוםהמקחרתהלבא,םיוצמ

רורדשיאהתאישפחיכ,רבדםנעתלאםיבוטךוכרבי

,ץוחבהתשולונא:ךישעמלכבהתאןירוחןב,ץראב

,ךייחבתצקודי־יתרשאכהיהו,ריעהבוחרבךילגרךסה

ךליבוירשאךכרדאה.תומתו(3ייחםי־שמרלכאתלוכא

.יתמאהרשואהלא

הארממעגושמשיא,ןטשהךברעגי:הגוקה

?והרחבארשואהךרדהזכה!ויגיע

לכבםדאלכלגישהלחונולקרשוא:סנגויד

,הגובתאלוהמכחאלתאזלךרוצןיא.י.ןמזלכבוםוקמ

קושהןמהתאטושפםדאםאםגךייחבהיהתרשואמ

לזרבשרחואיקסרובהיהתי,םיערמילבותוביתילב

שיאלהיהתתאזלכבו,תוריעברזחמלכורוארוסרסוא

—ןומההיגיעבתפומ

יכךיפמהרותשקבאדועאל,ףרה:הנוקה

,ףסכילקשינשבךתואהנקאתאזםגףאו.תלבסנ

?רוקרעם,רבדההצריה

תימהזוזהןפואנ11016ת1($01וא״לבו?ס^קטצארקנה(13

,דמולמהיפלסנגוידןכוע״אסושפעמףוםולימח
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ונתאמקחרהןעמל,האלהוהחק:רוקרעמ

ךופשלוצפחתאזךאיכ,והומכתולודגתרבדמןושל

.רבועלכלעןולקיקוזוב

(£32מ31ץ!>ן>ו18—םופטםיךא

יאמזלהשיאהתא,רחאדבעואיבה:רעטיפוי

ורעשבלסלסמ,ורדהבלילכשפוחידגבשובל,ענעריק

.ושארלעםיחרפתרטעו

!הנהוארואגוטיבה:ליחבארוק:רוקרעמ

תוגקלולכויםירישעךארשא,גוגעוךרדבעםכלאה

?ןשדתחגםיאלמםיבוטםייחץפחהשיאהימ.ותוא

?םייחהחומיעגבתוחמשעובשלותואבהיהירבגימ

ךולהלעדויו,םיקונפתלדבעושמההזהדבעהתאהגקיימ

?םירשביגונעתבםייחהדגג

,רדהודוההטועףוסוליפ,הנהרוס:הנוקה

?ךינודאתאדובעלליחריבגתהמבילהדיגהו

ךיניע,תולאשבוהאלתלאוונממלדח:רוקרעמ

בכושכךלוהבבוסושאר,היורוסוכתנמיכתואורה

ותאמלאשתהזהמלו,הקבדוכחלונושלו,לבחשארב

ריבכהדגובהןייהיב,רבדךבישיאלאוהותורוצנ

.תרפועכונושל

וררשרשאדבעולחקיהזימםלוא:הנוקה

ןמשורומתופטונוידי?גזמהרסחיאלרהסהןגאכ

ךיאהארםגאגהאר.ויתודמיפלעדרויושארתחשמ

ךפהלוייחבגהנותטישיפלרשאתודמשיא,עדונףוסוליפ(״

שפנהתרהמםעוכליםידמצ.םייחהוף־גהןויקניכורמאב,םיקיניקהןמ

,ויחורמבםגיקנ-יאאוהופוגכלאוגמשיאו,תודמ;
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הבראכרעננךלהתמ,גהנתיתודבכבולהנתיוטאל

המודועלועפיהזהמעדאוןתיימ.היוחדהרדגכיוטנו

?הלילוםמויוהשעמ

ןייבהוא,עעורתהלםיערשיאוהנה:רוקדעמ

ךלמכםיזילעדוסבקחשמ,רכשיתושתואגתרטע,ןמשו

ילצתכאלמיזנגלכקרובוןחובםעטיךחולו,דודגב

יגונעתבםירדסורטשמךרעאוה.םימבלשובמלשבושא

לבתבךורעהןחלשמבלחעובשלוןשדתוורל,םייחה

,הירומליכרבלעותואהלדגןעהטאריע.םדאהןבל

.(33םתראפתילכיהבוהודבכווינפואשנאיליציסירשו

תודיריבתויחל,םדאלכלזובלוהדמלתולשםייחתרות

רשאבגנועהתפונסיסערבדלכמץומלו,שיאלכםע

.םשאוה

בהזבושחירשאהנוקךלשקכאנא:הנוקה

קנופמדבעריחמביפסכתתליתיואתהאליכנאו,רפעכ

.ןונמהיהיותירחאורעונמ

הנוקןיאהארנהיפב(רוקרעמלא):רעטיפוי

ףוסוליפונלהאיבה.לדחוונממהטש,(34הזבדבעל

,דחיםגהלאהםידגאהינשהנההשיגה—רחא

אוהו,שיאינבתלואלעדימתקחושדחאהרשא

ןיאמהכביהכבינשהו,ארדעבאאיהםיליסכהריעמ

.םיזעפעריעמאוהו,םדאינבתולכסלעתוגופה

םכינשושג!הנהואוב!וה!וה:(ארוק)ריקרעמ

.םוםינוידךי־מהתיכבסוקאריסבםיכרםימייח.דוהףוסוליפה(״*

פאףא,וודחויו?ת5דסיאלסופיטםיראיכעדונהלעימור(״

,ןשילבינכםידימלתוזיאולויה



—25—

םכיניעואש—!םתנוכתבםיפלחתמםימואתגוז,ודחי

.םליגינבלכלעםתנוכתבוםתמכחבםילועםידבעינעוארו

םההםישנאהינשםיכפהתמהככיא:הנוקה

קוחשבורמעעונתמדחאה!םגזמואםחורינפאתובסמב

ינשהו,םיריבאכםירהודםיפוקקחשמבהאורכויפאלמה

—ויחללעותעמדוןומלצבלצכךלהתמרדוק

.(£35)6010^1103—סוטיךןכומך

הברמקוחשבעירתוריעתיכקחצמךלהמהתעו

?ליכהל

?הלאשתדועה!אה!אה!אה:טירקומד

םכינינעהנעמלכתאוםכתאעמושהוהאורהלכאלה

יכ,קוחשמעקביםישרחתובואכונטב,שמשהתחת

.םכילבהלוםכלקחציקוחצ

?ונילעךלהיהקוהצהאלםא?םנמאה:הנוקה

םהישעמלכו,קוחצוקוחשךאםדאינבתרבדלכיכה

?ךיניעבםינוקזידליעושעשכ

םכלעפוםכישעמספאםתאלבה:טידקומד

םתאנשםגםתבהאםגםתאנקםג,םדאינבלכלבה,עפאמ

םילולעתקחשמךא.דחילבהמהמהתולעלםינזאמב

,תויעבטכתוקומעהויתוריקחבורבםירעשבעדונףוסוליפ(נ5

תישארםהשםימוטאםשבםיריעזםיישיתואיצמבותטישתניחבבדווריב

ןומה.ויתורימתוויתופילחתובבריפלאבםוקיהלכתלחתהורוצילכ

רוקמו,םדאינבילבהלעדימתקחצוקחשיכוילעוחחושורודישנא

ורבדוושעשארעדבאםיליסכהריעבותויהבהארנוזההלפטההחישה

,תעדוהמכחיגינעלםתוטשתאובשחוהעשלכבותעלכבםיחוטש

הנורחאברשאדע,םויהלכקוחשויפאלמלטירקומדחרכוהםהילעש

.הברקברשאםיטושהםעותדלומריעתאבוזעלהרכוהוםהילעקוחשלהאלנ
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םכיתועונתלכו,םכיקםעבםכננאשוםכזגרתהלכ

םיזזפמ(£.101116)םימוטאילבהקריניעבםכיתיאונתו

.בובנוקירםלועבשמשהקבאבםירכרכמו

הצפילבהו,חומקיר,התאךאלבה:הנוקה

יאבלכמרמאתםכחתהלה,חצמזעוםינפהשקיוה.ךיפ

י?דלחמםיתמוםלוע

(361836^11108.-.סוטילןתה

יניעבםכחךנה,ונמטבוטהוהערהתאעמש

עודמילאנהדינההתעו.םיתפשקשיפהךערמרתוי

?הנדרתתועמדיגלפךיניעוהכבתהכבךא

תורתסנבויתוויקתכאכתתמ,וזעןויבחברתתסמףוסוליפ(*״

:וילערמאסטארקוס.תודיחתוצילמבורפסרתסבםשרשאעבטה

תמאבו.ןיבאאלשראשהתראפתרקיילררביורפסמןיבאשטעמה

םירדוחהוםיקומעהויטבמתאםיחיכומוידומלמוראשנרשאםידירשה

לדתשהונימיב.םינויהברקבםייעבטהםימכחהבורמרתויעבטהירקחמב

ע16?1ו1-:אלפנחורפסב£8888116עדונהםכחהותעדףוסלתדרל

באשךיאתערלהארמו1080{)1161(116.1!-81£111:(1.1)11ם1{6111

תאמוםיסרפהוםירצמהינהכתרותמהרתסנהותטישתאטילקארה

חבשםוקמסיזעפעריעמהיהטילקאריה.סועפרואינומדקהףוסוליפה

.הדוהיבםייסיאהתכהאציםשמש)התמדקםדקמתיסומכהאיפיסוליפה

366דצא״ההזהרפסב.(ונמעבהלבקהתמכחרוקמלהתיהרשא

םשהואהגההוארמאמהוארובדהתכיכ.ררבל1,8834116ךיראמ

טילקארהלצאאוה,£0£08ולוארקםינויהרשאו,םלועהארבנובש

טילקארהלשםירתסןושלכ.םיסרפהחאמהזהדוסההאלכקוםיקרשא

דוסיאוהםימהדוסיוהיפל.םימהושאהתודוסילעםיברתודוסםיזומר

II)םייחה 8- 65דצםש)הריציהערזםהםימהיכ(£,663,888.116

ומכ—(180דצבםש)םלועהתריציערז:ולצאהנוכמםיה(ט.70

—״םייינכבינדאםשארקנםימעפל״איליטקיגי״ריהרואירעש׳םב

ור?שב£3,833.116ךיראמטילקארהתשישבםימהושאהךרעודוחילע
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הכבאאלוקפאתאךיא!יה!יה!יה:טילקרה

,םילבאלבאשמשהתחתםינינעחהנעמלביתוארב

לבתהרשואלכ.והםכטןנעתורדקברדוקץראהרודכו

איהץראה.ךליןכאבשתמועלוףעיושיחזגהלילןיב

הכבארמןכל.םיתמתיולהךאםדאהייחוחותפרבק

,הלהבלוקירלודלוניכהתומתינביאצאצלעלבאתאו

לכץקאובבשמשהתחתםלמעלכבםהלןורתיהמו

שאברעובןורחאהםויהעיגהב,םעצבתםארשב

תולכלוםתהלהיתודוסיולבתהידסומלכב(37תחקלתמ

הינאוהינאתתאז.םלועןוארדלוןשדלורפאלםוקיהלכ

,םוקילהמוקתןיאיכ,יהוהגהוםיניקילהזו,ישפניתבב

.והבווהתתותשלעחופנריסכרמועלכלרשאבלכהו

םלוע.וותשנרצורשךלחוךלמלכסולכשןוסאוןושש

םיליסכ,הטמלםינוילעוהלעמלםינותחתהאורינאךופה

קשועהוזולנרשיה,םינותחתיזנגבםימכחוםימורמימשב

םירקמתופילחאבצךאשמשהתחתהוההלכו,ללהתמ

.וקיפשיןמזהידליברשא

?ךיניעבןמזהאוההמו:הנוקה

קוניתותורענהשעמהשועדלי:טילקרה

.ןתפרוחלעעשעשמ

.I)הזה 258. II. טילקארהלעהאפחחינומההלפטהחיש—.(71

.סראהינבינינעילבהייעדימתןנואתהלותוכבלוגהנמ

חחשחשאבוהאירבהדסומאוהשאהיכטילחהטילקארה(״

,יברבדמבט־קלי,ייז״ע)ל׳׳זהםגונימאההזןיעכ.םימיהתירחאכ

שארה;בייחבונברל״זו.שאבבדחילםלועהדיתעש(ןטקדעומיהלשו

לדגינהוריעהושעו..,הגלפיישנאויה,תישארב׳פכחמקהדכורפסב

׳,״שאל*•לוכןןזכלצנהליד;
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?םדאהינבהמההמו:הנוקה

.התומחינבםגלבאםיהלאינב:טילקרה

י?םיהלאההמההמו:הנוקה

.תומל.־ווקתםהלןיארשאםדאינב:טילקרה

ךירבדו,יחא,רבדתהדיחולשמבךא:הנוקה

רבדמםיפרתודופאלוקולאכעיבתםימותחוםימותס

.ךנורגךותמ

םדאינבםתאםאךולהיינמהמ:טילוקרה

?ולדחתואילאועמשת

אלו(3*ךתואהנוקןיאברכטתתןכל:הנוקה

.ךומכלכסלםינודא

רענכםבלבהאלהושגינממורוס:טילקרה

םכלכבםכתחשמםכבםומיכ,הנוקאלכהנוקכןקזכ

.(39םכיתודמלכבםותמןיאו

והנקאאל,הזהשיאהתמכחהעלבתה:הנוקה

.םיעגושמםהינשםניכ,אוהםג

(80110^168—סטרןכוס

.קושהרעשדילערחאדבעדמעה:רעטיפוי

אל,תדחוימאיפ־סול־פתכשארטילקרהתויהםעיכזמור(*׳

והולטלטודודמווינעיכ,םימיךרואלדחוימשרדמתיכז״כבדסי

.רבגהלטלט

(1ז11!>-םדאינבאנושלורודישנאוכשחהזהף־סול־פהתא(״

יכ,תוירבלותאנשתאותדלומריעיחרזאולובסהתמאבו,(3,מ11־0!)

.הברעכרערעכדדובתהלוםהמדרפהלחרכוהרשאדעושפנתאונע

דירוהשורמאוילעו,םינויהםיפוסוליפבשד־סחההיהאוה(׳״

־ואהיכורמאבותונתונעךכותלודגבו,הצראםימשמאיפוםוליפהתא

.המואמעדויוניאשעדוישינפמקרלודגםכחאוהשוילערמאלעקאר
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אטבמ־תאט״פתאה?חקאימתא:רוקרזמ

?ראותיפיםירענםעקחשמודמחירוחבםעלייטמהזלה

םיריעצתרבחבךלהתהםאיב,םידימלתלשרדמתייבהרוהאלאוה

,ת״ושךרדבולוקבםיבישקמהםירבחהתאהרוהו,הדשבחושללייטמכ

:ומגתפיפל.הריקחההאציםנטבמולאכוידימלתובשחשדע,מ״וט

,רתויויניעבןח־אות•פיםירוחבואצמ,האירבשפנתנכישאירבףוגב

0111111)61--)ילגנאהשדיחהרבעשהאמבו)רודהינצילוהודשחןכלע

יוברכרפכרשאלעויביואובריכ,ילילפןועב(הזהדשחהתא(1:1מ<1

סנפוטסיראאלפנררושמו,דהאאלאהולאץאשטילחהותוחלא

(ערבלבלבאחורראשכלודגהיה■1011111ילגנאהירבדלרשא)

ויאנושוהואיבהרשאדע,סלקלוגעללותואןתנולש״םיננעה,הזחמב

ימילתחאוםיעבשהתנשבתומהםסבתומלוהונדוטפשמהרעשלא

םימכחוירחאלשתורודימכחןיבויהסנפוטסיראדבלמ•כאלפהו.וייה

:והארוקןורעציצ:םהירפסבהצמשלוהוערפרשאםירקבמםירפוס

ןכלע.םיהלאברפוכ:והנכמסענעהטא,(*תיברתוךשנבונוהןתונ

סענעהטא:םתצקמופדגוופרחןוטלפאיהולאהודימלתתאםג

:והראתמםאדיווס,רקשמ:והנכמםיפמופועהט,אנקמ:ולארוק

היהסריפרופיניעבו,זהופוקיר:םשולןתונסלעגולוא/ליכ

ודימלתתונוימדסטרקוסבהלתיחכונהץצולתמהםגןכל,הואתלעב

תצקמיניעבםנקותשלסטרקוסהיההארנהיפל.יבסלקתהלןוטלפא

םטארקוסלארקןונעציכןורעציצרפסמןכש,ויתורודבםיפוסוליפה

ויתוחישבוםירוחבםעויעושעשבקוחשררועמהטושל״רש80ט1יז3,םשב

,םיטוידההוילשמבו,יטיפמעמץרוקשליחמבותאצבו,םידליתא

,הי־אכחוטשיגהנמבאצויכו,ויחוכיובוגיגהםוהבוייהלוונקזוטרמבו

םשבולוארקוידבכמרשא)ן״מבמרההרבעשהאמבונמעף־סוליפל—,

,תודמבוהמבחברקילכתינכתםתותסטארקוסהיה(״ירבעהסטארקוס״

תפומלוסנלדומעירשא,םיתעבשתקקוזמוהפורצהורוהרוהטשפנלעב

.תורודהלכףיסדעישונאהןימהלכל

התכרשא0111־1681103<116ג6-11161ז2111רפסבז״כלע;ייע(*

,הריו־לינניאבעדונהמי18ז£1611
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.הנהוהבהס:רעט/פוי

יט!(ררקהלע!הנהאב(ארוק):רוקרעמ

תועירהבהאישגרלעצרנדבעתונקלץפחהשיאח

?ולרמאישודקובבלרבוםיניערהטאוהו,הבחותודידי

?ךיתותואבךייגדלעהתאימ:הנוק.־!

םיבהאבםלעתמםידודהורמשיא:טארקום

תודליהתאהמכחןיבמוהעדהרומינומבימ,יכנא

—תורחשהו

רענינבתאתורוהליתיבבידידילהמ:הנוקה

?הנבלכהרבהרעניתבתאושמשכהפי

קושחה?ידודקשחינפמאריתה:טארקוס

בגעאםאו?םיניעהפירענבהאאידמדרבוגבקושחא

שפנבקראלה?םיגונעתבהבהאבםעונויפויימעטברשכב

הגהאתותובעבישפנרשקתהאנףוגבתנכושההמיענ

.רשבאלוחוריגוגעתבהרבוהרוהטהחצהכז

לצאץבורהריפכבחטביבלרסחהזימ:הנוקה

תאו,גגעתהלשקביהרמציפיבךאיכתמאב,השבכ

?ףורטיאלהרשב

םחביכ(״לודגהבלכבךליתעבשנ:טארקום

ייחלתוגורעבהבהאיאדודטקלאיפכןויקנבויבבל

!המלעוםלע

וינמבלכש״טכ,םינומדקמימעהברהלדבכנהיהבלכה(14

דחוימו,חומלבורקהשיאינפלבלכםיםרפהינומדקוביצהו,וניקתא

ליגרהיהםעטארקוסףוסוליפהו,טלשקרפאטסעפאדנעצירפסבבלכהל

אטבמבהלאהליגרהזהםויהרעו)יהולאהבלככ:אטבמכבלככעבשהל

הנרהתמאבויהןנע,(ץנערולפבםיקלטיאהןומהיפכ1)0810מ6

אוה,םירצמבסיריזואןבפינונאומכ,בלכחרוצכם״וכעהלםילילא
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מיהלאהןינ!בלכהםגה!םימשיא:הניקה

?הטהץראברשאםישודקבו

*חבונה.לילאמתעמשואתעדיאלה:טארקוס

רשא(511-1115)״רישה,בכוכמ,םירצמץראב(£.ם111)13)

?היתחתלואשברשא(1<;61-1י61-118)*רבק״לילאהו,םימשב

.תחתמץראבולעמממימשבםיבלכםתשלש;ה

יאיחאילהדיגההתע.עדאויתעמש:הנוקה

?םייחבךשפנךלההז

רשא(48המודמםלועבהיחאהיח:טארקוס

תונוימרבושפוחתונויזחבידימלתליתישעףאיליתרצי

םירשיוםיבוטםיקוחיפלעןירוחינבםיחרזאלרורד

.קומעבלוןטבברקביליתארברשא

.הלאהםיקוחהדחאאנינעימשה:הנוקה

הכו,םישנהרבדביתנכתיקוחשאר:טארקום

הלחנלודבלולהלעבתלוגסהנניאהשאה:וטפשמ

לכלאיההנותנהנותנםאיכ,רזברעתיאלותחמשבו

הנתנהשפחו,ושפנתואכהמעםידורתוורל,רבנשאר

.איהםלועעקרקיכיולתםשאילבהפודההחפשכהל

תרוצכהיה(ז״׳ב״מ)*זחבנ״לילאהןכו,םימשהתורזמכסויריסבלכה

ודבעדנאלנאיגואקט*שטמאקםייאהיבשויםג״חכונה,ןושלמבלכ

אטי0ומשורוחשלילאםינומדקהםיוואלסהלהיהו,ז״עלבלכהתא

םיפרתה.םינימראהתלפתתיבבבלכתומדאצמנםויהדעו,בלכתומרב

פאלוקסעםג,םיבלכתינבתבךראטולפתעדלויהימורב(6ז,1,8וו)

.בלכשארםעותרוצבהיהינויה(בלכשיא)

ןוטלפאודימלתםולחתאםטארקוסלהפםהימץצולתמה(״

רצייכ,קיטילופהתרותבםוצעהונוימדבעדונה86סט1)1נ1ןורמאמב

ויחיהישנאיכהיהיהיקוחדחאו,היטרפלכלתישפחהנידמןויזחבול

,חישפחהריחבבוזכוזתופילחחיפתושבםהישנשע
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העומשהלוקלדחיםגהנלצתינזאיתש:הנוקה

רפסט״ףאנתאל״רובדהתאהחמתהחמה!תאזה

.ךבלתורירשבךלתבתכרשאךתרות

ראשםעבעכוןנעכותואיתיחמ:טארקום

םדאהינבםהבויחיאלםיטפשמוםיבוטאלםיקוח

.שמשהתחתםירבחדחאשיאכתועירבוהבהאב

-וליפבךתמכחתישארהמו—!רהמ:הנוקה

?ךלשאיפום

םדקירוצייבלושםעםלוסיתטיש:טארקום

עיגמושארוהישעהםלועבהצראבצומתישארביאורבו

םעץראבהאורהתארשאלכ.תוליצאהםלועבהמימש

תורוצלצםאיכונניאםאבצלכםעםימשבוהיאצאצ

.(4ייםינוימדהימשימשברשאתוינחורתוינומדק

לכמרבדץמשןיבאםאלפואינחקי:הנוקה

.תוינומדקהךיתורוצ

םירונםבהכומךחוריכ,יניעבאלפיאל:טארקום

תאהאוריננה,ידמעיכנאןכאל;הארתאלךשחוא

רשאםירבדהלבמוינממוךממןומדקהינחורהרוציה

ינחורהנשמולופכרבדלכיחוריניעל—שמשהתחת

—.ימשגו

ךתואהנקא,הבה,התאםכחוןובנשיא:הנוקה

?וריחמהמ,רוקרעמ—

.ם;רככןתלאוה:רוקרעמ

.וריחמךלםלשארחמ,והיתינק:הנוקה

תורוצב;וטלפאודימלתןוימדשטארקוםיפכםשהפםג(״

תאזההעדהתאאוהםגםשויתוהישברשא,ולש(1ז11(16611)תוישארה

.סטארקופובריפכ
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.ךעדאיבךפשהמ:רוקרעם

.(44םוקאריסןמאידימש:הגוקה

.ובהמשווהחק:רוקרעמ

(£45]ג1*וע:08—סורוקיפא

ימ,סרוקיפא,הנההתא.אבהתעו:רוקרעמ

-ול־פהלשקהבוטדימלתוהנה?ותונקלץפחהשיאה

ףוסוליפהלשו,םויהלכקוחשויפאלממהאוההףוס

תאריבםהמאוהלפונלבא,לםלוסטהוםשובמהוהנשמ

לכב.ויניעדגנלםיהלאדחפןיאוירמגלבוזעירשאידש

בגשנחורו,עעורתהלםיערשיא,בוטגזמאוהתאז

.בוטךאףודרלושוחלולוכאלשורדלורוקחלובססונתמ

ןכא;אוהבוטשיאיכ,וריחמךלאה:הנוקה

?וברחבירשאולכאמהמילרופא

,וידימלתבוןוטלפאירבחמרחבנה(״

ושרדמתיבבוידימלתלחדוהאוה,וינויערשפוחבעדונףוםוליפ(45

וידימלתו8103,ןונעצלשושרדמתיבארקנשומכ(*םדרפארקנה

בוחרבויהםלבו,^.1{£1(161מ!6ןוטלפאלששרדמהתיבו,םיקיאוטסהזמ

ינויהוינפלומכןימאהו,טירקומידתעדכםימוטאתודוסיבהרוהו.העקבוהדש

תומשגב(םינורחאוםינומדקםירחאוסויטערקולימורחוירחאוסעלאהט

יפכדעימלועלםרטשמבםיכפהתמעבטהיקוחיכ,ובינחורןיאבםלועח

חמשייכםייחבותטישבו(51816ת18118מ1118)םימוטאחחודוסיחחבכרח

טעמבקפתסידבלבןיבוריחבקאלאהנמלוללפנאלםאףאוקלחבםדאח

,ובלמחזגרוהגאדוסעכלכריסיובלבוטוחמשךאיהיוובגנעתיו

.דחאאלאםלועןיאו,םליעבגנעתהלושוחלוקלחהזיכ

0יחויתורגאבל״דשהאר)רבסשימהיהו]31112;!11־1101ז4.ט8(*

.וירבחוע*רוגו!ננכ:שסדרפההיההזש(695יל

3,הינומדקהצלה

V

.X.יי׳י..,י

?.*%=.<י..*1.
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שבדחיררשאםינדעמוםיקתממ:רוקרעמ

.תושביםינאתוכחלוקתמירתויב,םהב

(0111746!3>סק08—םופיזירןנ

אוהאלה,רחאדבעהנהארקהתע:רעטיפוי

.אוטסהשרדמתיבמחבגוחרקשיא

״םיקיאוטס״םשבינומדקהםלועבהעודיהתכהשארהיהאוה(*•

ףירחףוסוליפ.םלועבאוטס,רתיהאלפיזירקילול:םהיפבאלגרמרשא

םילופלפבםיליגרםיקיאוטההויהללככ.ןויגההתכאלמבלפלופמוראמ

!ידוקשםייעטהםישקיהבתוירבהתאתונוהלובהאו/רודחלםיינויגה

ךילוהלםנורשכבהברהואגתהןאיצולימיבו/76נם1י-8711081$מג611

אושלופלפךרדבםיינויגהםיתפומי״עםלוקבםיבישקמהתאםיעות

.יינומהםדאלאםרמאבמ״דהככש,סייעטהםישקיהבו(80ק16111181ת)

תדבאאלרשאתא—?הככיא—ךשארבםינרקךלשישךלררבנ

—םלועמ—םינרקםלועמתרבאאל—אוהןכ—?אלה,ךלראשנ

(עכנאמ)םירצונהיריזנםגויהםיניכהימיב—!םינרקךלשי,ןכםא

.צ108161־ץיי112תאזלוארקו,םינומדקהםיטםיפוזהתאהזבתוקחלםיבהוא

אנידלהנימאקפנילבםיפורחםילופלפאצמנדומלתהימכחברקבםג

־פעטפייגר״ישברהםמגרתרשא״אברוייבאדתויוה״םשבםיעודיהםהו.

ובהאי,אמלעבידורחלויהםבוריכ,ןעטייקגודניפצטיפש,ןעננוביא

םישקיהבליהבהלולפלפתהלקחשלםיקיאוטסהךרדכשממםתצקמ

(*דמוחולקהתדמאיה,ןהבתשרדנהרותהשתודמהמתחאכםייעטה

שיאיאדתר״ביפויר״בןושארקרפץראךרדתכםמבוניצמשומכ

המ:ולערמוחולקהתלאשבלאילמגןברתאליהבהרשא,אירבט

וניאהברוסאינאששיאתשא,התכברוםא•נאהברתומינאשיתשא

תבקרהשאלולתחקלםדאלוכיז״יפלש)?התבברוסאהיהאשןיד

לעואלופלפורודחןר־בקרז״לבםיעודיםירברלעושרררשא(*

השעמכשממדודמלןאהיהורכינוהארנולומיבשדחאאשונבםיכופהםינינע

ןלוה138דצ״רוגינס״ורפסבצ״אוםכחה.םהלשםייעטהםושקיהבםיקיאוונסה

.דומלתבםיאצמנההלאבץדמחישעמלשו״קינימב״יהנומו



35

אה,םיניקוניזאה—אבהזהנה:רוקרעמ

ימ!םייחוהקדצתינכתםתוחדבעתרכממלהפםכל

?לכלרשאכלכהליכשהלותעדלץפחהשיאה

?הלאךירבדןיבנךיא:הנוקה

אלוודבלאוה,ןובנוםכחשיאההז:רוקרעמ

,הנובתלכבליכשמוהמכחלכעדוי,דועוספאואוה,רחא

,ףירחלפלפולופלפ,םימתרילחגורבדמ,הדחברחונושל

תשקוהוכיו,םינונשםיצחוישקיה,שטולמרעתונוינה

רבשמםירהקרפמורבדחכו,לנלגבםערכוטפשמ,הכורד

םירהקיתעירעסו■דעוסחורכ,םירוצץצופמוםיעלס

,ודננתמיניעבלוחוקבאלהלאבהלאםנהטיוםמוקממ

הרותהןמץרשרהטיו,רואלךשוחוקותמלרמךופהי

.(4יהניבימעטםיעבשב

ןהכילסנרפואצ:לאילמגןברולרמא—(היונפהנמלאואהשורג

םג—אוההו״קהיפלכ״אוהנמלאואהשורגאשילולרוסאש)לודג

סנרפאינאו(הרותבאלרשאיונפראשהללודגה;הכההרבוד,ןהלשתב

לקהתבםנמאםא—הזרובעבלאילמגןברוהדינו,ולבםלועהךל

לשו״קההכמהפיוניאו(אכריפולשישתוטשלשו״קאוההרמיחו

חולשלתושרילשישןידהןמךלררבא:ורבהלרמואהדהאהןחדבה

,ובתושרילשי,ובתושרךלןיאשיםיבהמ:אוהו״קו,ךסיכבידי

זיעמהינשהו—?ובתושרילהיהישןידוניא,ובתושרךלשישךסיכ

המ:ו״קמךתשאברתומינא:וילאבורקהונכשלרמולרתוידועוינפ

וניאהברתומהתאשךתשאב,הברתומינאהברוסאהתאשיתשאב

ז״כבו,םייעטהםישקיהקהשמקראוהז״כ—?הכרתומהיהאשץד

ףצשכקרו,ו״עןוכנהנעמאצמאליכ,הקעומבלאילמגןברתאאיבה

ייכתקספמהקדהרעשךאהלאכםישקיהביכ,ונממרטפתנםרתה׳ךצק

.הרעשהטוחכםיקדקדמןיאקוחשולותהםעו,יתמאהןיבוהמודמה

תכאלמלעםיברםירפסתמאבבתכפיזירקיכםירמואםיבר(״

,םייעמהםישקיה
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בלחבריבכיחשיאהנהברקןכםא:הנוקה

אלםאה?התאימילרומא.םיאלפברוהצעהלדג

?םירבעהדחאכרעשברכמתיכךבללאבצעתת

ותוטהלונדיתכבוניאשרבדה,אל:פיזירק

ונניאתוסכחרכהה.ונתואביצעיאלוחמשיאלונצפחל

.עראלובוטאל

.ילםותחרפסכהלאךירבד:הנוקה

לע,התאףוסוליפןבאלוףוסוליפאל:פיזירק

,עמשתךיתובאוהתאתעדיאלתפשוךלהרזוננושלןכ

,המכהןויגהבוננויערתונובתךרדתעדלדומלתויןתיימ

לדביהמבו,בבוסמוהבסאיההמןיבהלליכשתזאיכ

.תומכגשומבותוכיאתוהמבלולעוהלערדגמ

דעךבזעאםאךתמכחיחוךשפניח:הנוקה

.בבוסמוהבסאיההמינתדמלרשא

הניבךניבהליננה,ינודאאנעמש:פיזירק

םא.םעניךשפנלאיפוםוליפתעדוךבלבהמכחאבתו

ואןבאברועהואחספהלשכו,רועואהספשיאהיהי

זאיכ,התחשווניעתאואולגרתאהכהו,ףורגאב

תתחשהתאו,הבסםשבוניעןורועואולגררבשהנכת

.בבוסמםשבוניעואולגר

יתויפיפברחכףירחלכשארקאהזל:הנוקה

?דועעדתהמו

השעמםיעלקןויגהיטפשמברזשלעדא:פיזירק

ילבחבונושלעיקשהלו,ימעהנותמהתאףכבשופתלתשר

ירזהחפהםשהזו,ויפחתפיאלוםלאירשאדעשקומ

.העטהשקיה:ונבקייפרשא

!הרתיהניבבךחוכלודגהפ:הנוקה



-37-

?תבואןבךלהיה,ינודאהניזאה:פיזירק

ואינבללאשתהזהמךא,ילשיושי:הנוקה

?רמאתיבןתהתהלה?יתבל

חושלךלוהךנביכךשפנבהמד,אל:פיזירק

רהנברשא;ינתההנהו,רואיהתפשלעםירצמץראב

והעלבלחותפרבקכונורגבותואשפותוךנבלעקנזט

יאנתבךנבתאךלבישהלושפנתאשיתאזלכבו.םייח

ובלבשיםימתבותמאבםא,שארמולדיגהלליכשתםא

.ךתואאוההלשמובזכמךאוא,ךנבתאךלבישהל

?ולבישתרשאהנעמהאוההמ

המישפניתעדיאל.לואשלתישקה:הנוקה

היהיםרטביעושעשדלישיחילבישיןעמלוהבישא

.ץחשןבןשלףרט

ץבורהזלהחירבשחנלרמאתרומא:פיזירק

תאילבישתאליכשארמיתעדי:רמאלוירואיךותב

והעלביםאיכ,ךנבתאךלבישהלחרכומהיהיזאו;ינב

כ״או,ו״רמזמתאשארמתעדיזאאלה,ךלוהבישיאלו

—ותהטבהכךכריאצויתאךלבישהלאוהבייח

תולודגדועהנעמשתךינזאודומעהתעו?תננובתהה

.הלאמתורוצנו

.יכנאבישקמוןיזאמ:הנוקה

.ףםוייחאשקיהורצוקהשקיה:פיזירק

.המואמןיבאאלועמשא:הנוקה

ועדיאלוועדיףםוייחא:רבדבחניב:פיזירק

הנשמהםהיחאינפלודמערשאכיכ,דחאןמזבדחארבד

םהיחאףסוייכועדיםהלרכנתהרשאםירצמץראב

םגןיבהתעו—.אוהםהיחאףסוייכועדיאלךא,אוה

^4ע>*־*
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רפועההדששיאלארמאדחאףוסוליפ:רצוקהשקיהב

,ךתוחתפומבךלחיכוהליננה:רמאלוהדשתארוצקל

ךלרשפאיאשאלאדועאלו,ךתאובתרוצקתאליכ

,ךתוחהךתפומתאעמשאוןתיימ.םלועלךדשתארוצקל

ענטיאלןה,ףוסוליפהוהבישה,אנןיזאה,רכאהוהנע

?תאזןיאה,רוצקתאלוארוצקתםא,הלאיתשמתחא

,ףוסוליפהוהנע,ןושארהןפואב.רכאההנע,ואלואןה

רוצקלםאםיפיעסהינשלעדועחספתאלוא,רוצקתםא

ןפואב.רכאההנע,קפסילב.רוצקתםאיכרוצקלאלוא

רוצקלםאןכומכןופתאל,רמאלףוסוליפהףיסוה,ינשה

הריחבהדיתלזא;בםאו.רוצקתאלםאיכ,אלוא

.ךדשתארוצקתאלתאזבו,ךממ

איההמילרומאךא—!אלפואלפה:הנוקה

המו?ךתמכחךרדבךלתבצהרשאהנוילעההרטמה

?תומלשהםורמלאךעיגהבזאהשעת

םיסכנורשועילשוכרללוטעאועגיאזא:יפיזירק

םייחתוארלו,המדאהירפתישארמיחוכתאאירבהלו

,תאזההרטמהלאעיגנםרטבלבא.שמשהתחתילמעב

םיברםירפסבתוגהל,ברחרוטוהרתיהעיגיונלשי

לעריואבתוחרופתוריעצתויתואבוניניערועל,םינושו

מהיטרפוםיללכםעםיטפשמוננורכזבףוסאל,שטשוטמריינ

תורוצנותולודגתרבדמןושלבוניפליגרהלו,םהיקודקדו

ןזואלרזומורזינויגהאטבמב,םינבאהלעוםיצעהלע

—.עמושה

!םימיענבךלורפשםילבח,ךקלחירשא:הנוקה

,ךבהנעתךינפתרבהןה,ךלרמואםאאנחלסםנמא

תאזכתואיךיאו,התאךשנחקולועצבבהואשיאיכ

?ךומכףוסוליפל
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תואיףסלפתמרבגלךא,ןידהאוה:פיזירק

תושעלןיביודילףופיל־פהיכ,תיברתבוךשנבופפכתתל

בושחלםגריהמאוהכ״ע,ןויגהלופלפבםיברתונובשח

ךשנבושחיאלוגיגהבורכו,תיברתוךשנבתונוכשה

לופכךשנםאיכ,ץראהםעהשעירשאכוידעומבדדוב

יפלעהזו,תיברתתבתיברתוךשנןבךשנ,לפוכמו

זא,ןושארךשנףוסוליפחקיםא:הזכונויגהשקיה

ךשנהתאאוהחקולהתעו,וכריאצויךשנםנחקי

.ונבתאםגלבקיכ״עב,ןושארה

רשאםינומלשבםגךכרדןכיכהנה:הנוקה

איפוםוליפוןויגהוהרותםישקבמהךידימלתךלולמגי

האיךומכןובנוםכחלךאיכ,ומלשיםינשםייח,ךיפמ

.םיברבקלחירשאותמכחריחמבבוטרכשתחקל

יתאנהלתרכשמהחקאאלןה;אוה;כ:פיזירק

דהאה,ץראהלכךרדןכש,יחקליעמושתבוטלםאיכ

תויהלךנחאידימלתוירבחתא.לבקמינשהועיפשמ

.לבקמתניחבביתואועיפשמתניחבב

התאיכ,טפשמהךפהבהיוצרךתנוכ:הנוקה

םנצאםא,לבקמהאוהךדימייתועיפשמהאוההרומה

.קיניהלהצורהרפהקנילהצורלגעהשמרתוי

ןכל,םינינצבינרקדלהתאתעדבםורע:פיזירק

רשא,ךינתמבהקעומםישמשקיהטושבינאםגךרם^א

.יצלאדצמךפהתהללכותאל

לבכוםיברקערכומינויגהשקיהםאה:הנוקה

?והנהםיתשותנ

רשארצלעשמבאבתיכ,ירזכארסומ:פיזירק

בבוסךשארורחרחסךכל,לאמשוןימיתוטנלךרדןיא

:;*~^*~
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ברחינפכךלרוגואנעמש.דבעמןיאבךלוהבבוס

.םמוד;באלעגרכךתואךפהמיננהיתוצרב:ישקיה

םאה?םמודןבאל!ילתישעקוחצ:הנוקה

?ןבאלהיהאוהווברקבובלתמרשאיכנאילמרכהלבנ

.גיעלתירבדרחאו,שקיההאנעמש:פיזירק

.רק—אוהןכ.קה—?תאזןיאה,ףוגאוהןבאלכ

התא.רק—קפסילב.קה—ףוגאוהםגיחלכשפנ

.התאןבאךאכ״א.רק—המדאהככ.קה—יחלעבאוה

דבוכיבלמ־יסה!אנסוח,רזכאיוה:הנוקה

!הנושארבכד״ובלינכפהו;באה

הריגח.יחיןכךירבדכיכ,ילעראפתה:פיזירק

ןבאה.רק—אל.קה?יחלעבאוהףוגלכםאה,ילאנ

—?ךנהףוגהתאו.רק—אל.קה—?יהלעבאיה

—?ךנהףוגםאףאהתאיחלעבו.רק—ןכ.קה

.התאיחלעברשאב,ןבאךניאהתעמ.רק—אוהןכ.קה

יתנמאהרבכיב,ךדסחלעךלהדוא:הנוקה

ךתואהנקאהתעו.הלמןבאביצנטולתשאכתויהל

םיצפחלכו,יניעבהחארקייכ,ילעתשוירשאלככ

.הזהףירחהדבעהריחמךלאה,רוקרעמ.ךלוושיאל

(11-15101616348—1טםי־1א

דבעלארק,רוקרעמ,רוצעתאנלא:רעטיפוי

.רעשהלעדומעיורחא

׳ינחורהוישחומהםלועבששיערמהלכללוכםכחהיהאוה(י8

וירומל,תעדבוהנובתבוהמכחבםירפסתואמעבראבתכיכוילעורמאו

םינשםיפלאינשםלועהלכבוררושעבטהדהאשהמבועבטהתמכחב

ויהו,וירפסלעודקשוינובנורוידרודימיכח,תומכחהשרדמיתבלכב

.םדגנלףצפצמוהפהצופןיאב,םימשהןמןירוסמכוןיבותככםהלוירבד
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ךילע!םייאשמהשאר,הבה:(ארוק)דוקרעמ

!ץראינזורוניזאה!דבעתרכממרבמהלהתעםוכהבוםי

האלמהותעידי,םינובנהןובנוםימכחהםכחםכלאה

יאצאצבוםורפבםימשהאבצבערתשתהשודנהוהבהרה

.ולכשמםלענרבדןיא,המדאבץראה

?וטפשמהמ:הנוקה

,ןוינהרטשמרבנוםירדסשיאוהנה:רוקרעמ

אוהו,תוירבלהפיותעדוץראךרדלעבורשיוןוכנלכש

—ותנכתמבלופב

?לופכ:הנוקה

היהףוסוליפההיה,ךליאום״גמרהימימדוהיב,ונמעימכהברקבסג

—סיהלארבדבשיאלאשירשאכונימכחולאשורבדבו,םימוחוםירואכ

—״םוכמוקינןבמ׳הרבדו,ן״מבמרהדמא,הרוחאצחוטסיראמולאכ״

ונשדקירפסבוטסיראתדותאצכלושקבלזועלכבורתחוחעיםום״במרה

אצמ,דבכרמחשעמותישארבהשעמתודוסוליפאשדע,ונתדתנומאבו

םינשםיפלאהינשךשמלכבםנמאםא.וטסיראתונוימדבקרם״במרה

סנהצמשויפודתתלהכוהכםינורהאכםינומדקםידחאםירקבמוביהרה
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